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Sak nr.  
 49/18 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 
 

 50/18 Godkjenning av referat fra møte, 26.09.2018  
Godkjent 
 

 51/18 «Godt voksen – og klar for mer» 
Forhandlingene med Lisand 
Eldrerådet ved leder har hatt noen møter med Lisand. Lisand vil gå inn i et samarbeid 
med de eksisterende aktiviteter for eldre. Aktivitetene dekkes, etter søknad, fra 
samme pott i Departementet. Søknad sendes via rådmannskontoret. 
Senior-quiz flyttes til Lisand. Trimmen fortsetter som før ved TTT.  
Eldrerådet vil prøve å få til et utvidet samarbeid med pensjonistforeningen for å øke 
aktiviteten blant eldre. 
    

 52/18 Lyttevennprosjektet 
Nestleder Anne Lise Sundsdal orienterte om saken. Aktiviteten i Lyttevennprosjektet 
ved Songe skole er stoppet opp. Lyttevennene har tatt kontakt med skolen og venter 
på svar. Håper på å få startet opp igjen. Lyttevennene er klare til å begynne. 
På Holt skole fungerer det veldig fint. Det er klare ansvarslinjer. En lærer har ansvar 
for lyttevennene. Det er tre lyttevenner i funksjon. 
Tvedestrand og Dypvåg har ingen lyttevenntjeneste lenger. 
 
Eldrerådet beklager at dette viktige prosjektet ikke er oppe og går ved alle 
barneskolene i kommunen. 
 

 53/18 Eldrebølgen og reformer ved Arne Bjørnstad 
Bjørnstad informerte fra et foredrag i Arendalsuka ved professor Bjarne Jensen. 
Han kom med noen interessante spørsmål/påstander til ettertanke. 
«Har vi råd til fremtiden?» 
«Modernisere samfunnet ved å bygge ned velferdsstaten.» 
«Kan viktige veivalg og avgjørelser baseres på statistikk?» 
Statistikkens tall stemmer ikke helt med professorens forskning på dette området. 



Eldrerådet synes konklusjonen på Jensens foredrag må tas på alvor: 
- Trenger reformer, men de må være basert på fakta og kunnskaper. 
- Feil forståelse om at velferdsstaten på grunn av «eldrebølgen» ikke er bærekraftig 
brukes for å svekke velferdsordninger som har bidratt til: 
* trygghet i vårt samfunnet 
* vår jevne inntektsfordeling 
* høye sysselsetting 
Det har gjort at Norge stadig rangeres som det beste land å leve i av FN og OECD. 
 

 54/18 Eventuelt 
Leve hele livet – Meld. St. 15 – En kvalitetsreform for eldre 
 
Invitasjon til seminar, 2 dager, fra Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder – målgruppen 
er: 
- ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene 
- politikere og medlemmer av eldrerådene 
- frivillige- og brukerorganisasjoner innenfor eldreomsorg 
 
Invitasjon til seminar, 1 dag, fra Helse-og Omsorgs Departementet – målgruppen er: 
- ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag-og 
kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige. 
 
Eldrerådet beklager at enhetsleder i OR og ledere sjelden og aldri møter. 
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